
                 
                                              

                                                            PROIECT HOTARARE 
 

                                          privind insusirea  documentatiei cadastrale 
                                 de prima inscriere a unui imobil in cartea funciara 

                                     Pod aferent DJ 133 peste HC2185, loc.Mureni 
                                  Imobil: Segment din albia HC2185 

 
 
 

Văzând referatul de aprobare a d-nului primar privind aprobarea documentatiei  cadastrale si raportul de 
specialitate al secretarului comunei, raportat la lucrarea cadastrala intocmita de specialistul topograf, 

Având în vedere  prevederile : 

-Legii nr. 7/1996, Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-art. 876 - 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și ompletările ulterioare; 

-Ordinului nr. 700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-raportul de specialitate si avizele comisiilor de specialitate , 

                     In baza art. 129 alin(2) lit (c) , alin.(6) lit.(c) coroborat cu art. 196(1) lit.b si art. 285 din OUG nr.57/2019 
— Codul administrativ ,  

 

                                                                          HOTARASTE :  

 

     Art. 1.-. Se însușește   DOCUMENTATIA  CADASTRALA  DE PRIMA INSCRIERE A UNUI IMOBIL IN 

CARTEA FUNCIARA; Obiectul documentatiei: Pod aferent DJ 133 peste HC2185, loc.Mureni, com.Vanatori, 

Jud.Mures. Imobil: segment din albia HC2185;  

           Art. 2.- Se mandatează d-nul primar  Felegean  Mircea – Augustin  să semneze  în numele Comunei  Vanatori 
, toate actele necesare acestor lucrari cadastrale 

 

         Art. 3 .- Prezenta hotărâre se comunică domnului primar  Felegean Mircea – Augustin ,  Biroul de Carte  
Funciara Sighisoara,  Institutiei   Prefectului —judetul Mures  si  se  aduce la cunoștință publică, prin  publicarea pe 
pagina de internet la adresa  www.comunavinatori.ro .  

 

                         INITIATOR  ,                                                                               Avizeaza  pentru legalitate ,  

                            PRIMAR,                                                                            p.            Secretar  general ,  

                  FELEGEAN Mircea-Augustin                                                                   Bologa Emil-Alin 

 

                  

 

 

 

 

http://www.comunavinatori.ro/


 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

                                     privind insusirea  documentatiei cadastrale 
                                 de prima inscriere a unui imobil in cartea funciara 

                                     Pod aferent DJ 133 peste HC2185, loc.Mureni 
 
 

 
          
              Imobilul reprezinta un segment din albia HC 2185 si se invecineaza in partea de  nord si sud cu Com.Vanatori, 
iar in partea de vest si est cu Jud.Mures-Domeniul Public. Amplasamentul se afla situate in extravilanul loc.Mureni, 
Jud.Mures si este proprietatea Comunei Vanatori. Suprafata imobilului masurat este de 137 mp. Delimitarea terenului 
apartinand albiei s-a facut in conformitate cu prevederile legii 107/1996 modificata si adnotata. 
           In final situatia CF va fi conform memoriului tehnic atasat, intocmit de specialistul topograf. 

            Avand in vedere necesitatea si oportunitatea intabularii drumului judetean DJ 133, propun spre aprobare 
proiectul de insusire a documentatiei cadastrale in Consiliul Local al Comunei Vanatori. 
 
 
 
                               Multumesc! 
 
                    PRIMAR: FELEGEAN Mircea-Augustin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Raport de Specialitate 

 

                                       privind insusirea  documentatiei cadastrale 
                                 de prima inscriere a unui imobil in cartea funciara 

                                     Pod aferent DJ 133 peste HC2185, loc.Mureni 
 
 

 
          
               
            Avand in vedere documentatia cadastrala intocmita de Ing. Topograf Roman Vasile si referatul de aprobare al 
primarului comunei Vanatori privind necesitatea si oportunitatea intabularii drumului judetean DJ 133, se supune  
spre aprobare proiectul de insusire a documentatiei cadastrale in Consiliul Local al Comunei Vanatori. 
 
 
 
 
                               Multumesc! 
                      p. Secretar General  

                        Bologa Emil-Alin 


